Δήλωση του Κουρδικού κινήματος για την
απόπειρα πραξικοπήματος στη Τουρκία
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Η οργάνωση-ομπρέλα του κουρδικού κινήματος, η Κουρδική Ένωση Κοινοτήτων (KCK) το
Εκτελεστικό Συμβούλιο Συμπροεδρίας, έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα δελτίο τύπου για
την απόπειρα πραξικοπήματος που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση αναφέρει: "Υπήρξε μια απόπειρα πραξικοπήματος από πρόσωπα των οποίων
η ταυτότητα και ο σκοπός δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η προσπάθεια αυτή έρχεται λίγο
πριν τη συνεδρίαση του στρατιωτικού συμβουλίου, όπου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται
να είχε σκοπό την εκχώρηση υψηλότερων θέσεων -στη στρατιωτική βαθμίδα- σε
στρατηγούς που ήταν κοντά στον ίδιο. Μια άλλη εντυπωσιακή διάσταση της απόπειρας του
πραξικοπήματος είναι ότι έρχεται σε μια στιγμή όπου λαμβάνουν χώρα συζητήσεις σχετικά
με την εξωτερική πολιτική της φασιστικής κυβέρνησης του ΑΚΡ. "
Η απόπειρα πραξικοπήματος αποτελεί απόδειξη της έλλειψης δημοκρατίας
Η ανακοίνωση του KCK λέει: "Δεν έχει σημασία, εντός ποιων εσωτερικών και εξωτερικών
πολιτικών παραγόντων, και για ποιους λόγους διεξάγεται μια πάλη για την εξουσία, αυτή η
υπόθεση δεν θέτει ζήτημα υπεράσπισης ή υπονόμευσης της δημοκρατίας. Αντιθέτως, η
κατάσταση αυτή αποτελεί απόδειξη της έλλειψης δημοκρατίας στην Τουρκία. Αυτές οι
διαμάχες και οι προσπάθειες για κατάληψη της εξουσίας παρατηρούνται σε μη
δημοκρατικές χώρες, όπου μια αυταρχική εξουσία κάνει απόπειρες πραξικοπήματος για να
ανατρέψει μια άλλη απολυταρχική εξουσία, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Αυτό
συνέβη στην Τουρκία.
Ένα πραξικόπημα οργανώθηκε στις 7 Ιουνίου
Πριν από ένα χρόνο, ο Ερντογάν και το Παλάτι Gladio (μυστική δύναμη του Ερντογάν),
παράλληλα με το Κόμμα του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), όλους τους φασιστικούς
κύκλους, τις εθνικιστικές στρατιωτικές δυνάμεις (Ergenekon) και ένα μέρος του στρατού,
οργάνωσαν ένα πραξικόπημα. Πρόκειται για ένα πραξικόπημα από το παλάτι (Ερντογάν)
εναντία στη δημοκρατική βούληση του λαού [που ψήφισε το HDP και άφησε το ΑΚΡ μια
ισχνή πλειοψηφία]. Το φασιστικό ΑΚP έκανε μια συμμαχία με όλες τις φασιστικές δυνάμεις
και ένα μέρος του στρατού, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου,
προκειμένου να καταστείλει το Κουρδικό Απελευθερωτικό Κίνημα και τις δημοκρατικές
δυνάμεις. Το φασιστικό ΑΚΡ οδήγησε το στρατό σε κουρδικές πόλεις και κωμοπόλεις και
τους οδήγησε να καίνε τις πόλεις και να σφαγιάζουν εκατοντάδες αμάχους. Πρόσφατα
έχει περάσει νέους νόμους που έχουν δώσει ασυλία σε κρατικές δυνάμεις, εμποδίζοντας
δίκες για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Με τον τρόπο αυτό το ΑΚΡ έχει γίνει μια
κυβέρνηση που έχει νομιμοποιηθεί και έχει καταστήσει νόμιμη την επιτροπεία του στρατού
πάνω από τη δημοκρατική πολιτική και την κοινωνία.
Απόπειρα πραξικοπήματος από μια στρατιωτική παράταξη εναντίον μιας άλλης
Υπήρχε ήδη στρατιωτική κηδεμονία της Τουρκίας πριν από τη χθεσινή απόπειρα
πραξικοπήματος, γεγονός που καθιστά την απόπειρα πραξικοπήματος από μια στρατιωτική
παράταξη ενάντια στην υπάρχουσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα τμήμα του

στρατού έχει λάβει το μέρος του Ερντογάν, επειδή υπάρχει ήδη στρατιωτική κηδεμονία στη
Τουρκία.
Το γεγονός ότι το MHP και οι σοβινιστικοί εθνικιστικοί κύκλοι πήραν το μέρος του παλατιού
Gladio (Ερντογάν) και των φασιστών συμμάχων τους, αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι αυτό δεν
είναι ένα περιστατικό της πάλης μεταξύ εκείνων που υπερασπίζονται τη δημοκρατία και
εκείνων που στέκονται εναντίον της.
Η απεικόνιση του Ερντογάν ως δημοκράτη, είναι επικίνδυνη
Απεικονίζοντας τον Ερντογάν και τη φασιστική δικτατορία του ΑΚΡ σαν να ήταν
δημοκρατική μετά από αυτή την απόπειρα πραξικοπήματος, αποτελεί μια προσέγγιση ακόμα
πιο επικίνδυνη κι από την ίδια την απόπειρα πραξικοπήματος. Περιγράφοντας τον αγώνα
για την εξουσία μεταξύ των αυταρχικών, δεσποτικών και αντι-δημοκρατικών δυνάμεων σαν
μια μάχη μεταξύ των υποστηρικτών και οι εχθρών της δημοκρατίας θα χρησιμεύσει μόνο για
να νομιμοποιήσει την υπάρχουσα φασιστική και δεσποτική κυβέρνηση.
Οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν επιλέγουν πλευρά στο στρατόπεδο
Η Τουρκία δεν έχει μια πολιτική ομάδα στην εξουσία, ούτε πρόκειται για μάχη μεταξύ των
δυνάμεων της δημοκρατίας και των πραξικοπηματιών. Η σημερινή μάχη γίνεται για το ποιος
θα οδηγήσει το σημερινό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι ο εχθρός της δημοκρατίας και
του κουρδικού λαού. Ως εκ τούτου, οι δυνάμεις της δημοκρατίας δεν διαλέγουν πλευρά
κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων.
Πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας είναι αυτό που πραγματοποιείται από το φασιστικό
ΑΚΡ
Εάν υπάρχει ένα πραξικόπημα εναντίον της δημοκρατίας, είναι αυτό που πραγματοποιείται
από τη φασιστική κυβέρνηση του ΑΚΡ. Ο έλεγχος του δικαστικού συστήματος από τη
πολιτική εξουσία, η εφαρμογή φασιστικών νόμων και πολιτικών μέσω μιας
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η άρση των ασυλιών των βουλευτών, η σύλληψη συνδημάρχων, η απομάκρυνση συν-δημάρχων από τις θέσεις τους, και τη φυλάκιση χιλιάδων
πολιτικών που προέρχονται από το HDP και DBP είναι κάτι περισσότερο από ένα
πραγματικό πραξικόπημα. Ο Κουρδικός λαός αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή γενοκτονία
καθώς και φασιστικές και αποικιοκρατικές επιθέσεις στο Κουρδιστάν.
Το ΑΚΡ σέρνει την Τουρκία σε συγκρούσεις
Η αιτία για την οποία βρίσκεται η Τουρκία σε αυτό το επίπεδο είναι η κυβέρνηση του AKP,
το οποίο έχει μετατραπεί σε μια κυβέρνηση πολέμου εναντίον του Κουρδικού λαού και των
δυνάμεων της δημοκρατίας. Με το μονιστικό, ηγεμονικό και αντιδημοκρατικό χαρακτήρα
του, έχει οδηγήσει την Τουρκία στο χάος και τη σύγκρουση. Με τον πόλεμο ενάντια στο
κουρδικό λαό και τις δυνάμεις της δημοκρατίας, έχει κρατήσει την Τουρκία σε κατάσταση
εμφυλίου πολέμου. Η τελευταία απόπειρα πραξικοπήματος δείχνει ότι η Τουρκία πρέπει να
απαλλαγεί από τη φασιστική κυβέρνηση του ΑΚΡ και να αποκτήσει μια δημοκρατική
κυβέρνηση. Οι πρόσφατες εξελίξεις καθιστούν επιτακτική την εκδημοκράτηση της
Τουρκίας και την απαλλαγή από τη μονιστική, ηγεμονική και φασιστική κυβέρνηση.
Για να συνοψίσουμε, οι δυνάμεις της δημοκρατίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την

νομιμοποίηση της φασιστικής κυβέρνησης του ΑΚΡ με το πρόσχημα της δημοκρατίας, και
να δημιουργήσουν μια δημοκρατική συμμαχία που πραγματικά θα οδηγήσει στον
εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος καθιστά αναγκαίο για μας
να μην επιβραδύνει ο αγώνας ενάντια στο φασισμό του ΑΚΡ, αλλά να ενισχυθεί, έτσι ώστε
να μπει ένα τέλος στο χάος και τις συγκρούσεις στην Τουρκία και να αναδυθεί μια νέα
δημοκρατική Τουρκία."
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